
 

Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που

σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.
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2020/S 229-5637022020/S 229-5637022020/S 229-5637022020/S 229-563702

Προκήρυξη σύμβασηςΠροκήρυξη σύμβασηςΠροκήρυξη σύμβασηςΠροκήρυξη σύμβασης

ΑγαθάΑγαθάΑγαθάΑγαθά

Νομική βάση:Νομική βάση:Νομική βάση:Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχήΤμήμα I: Αναθέτουσα αρχήΤμήμα I: Αναθέτουσα αρχήΤμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

Τμήμα II: ΑντικείμενοΤμήμα II: ΑντικείμενοΤμήμα II: ΑντικείμενοΤμήμα II: Αντικείμενο

I.1) Επωνυμία και διευθύνσειςΕπωνυμία και διευθύνσειςΕπωνυμία και διευθύνσειςΕπωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μυτιλήνης

Αριθμός ταυτοποίησης: 40133126

Ταχ. διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 13 - 17

Πόλη: Μυτιλήνη

Κωδικός NUTS: EL411 Λέσβος, Λήμνος

Ταχ. κωδικός: 811 32

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμος Μυτιλήνης - Γραφείο Προμηθειών

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@mytilene.gr

Τηλέφωνο: +30 2251350565/516

Φαξ: +30 2251350510

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: www.mytilene.gr

I.3) ΕπικοινωνίαΕπικοινωνίαΕπικοινωνίαΕπικοινωνία

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και

δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.mytilene.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά

στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχήςΕίδος της αναθέτουσας αρχήςΕίδος της αναθέτουσας αρχήςΕίδος της αναθέτουσας αρχής

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότηταΚύρια δραστηριότηταΚύρια δραστηριότηταΚύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

II.1) Εύρος της σύμβασηςΕύρος της σύμβασηςΕύρος της σύμβασηςΕύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:Τίτλος:Τίτλος:Τίτλος:

Υποέργο 1: «Προμήθεια τροφίμων», στο πλαίσιο τού Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής Ταμείου

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» του Δήμου Μυτιλήνης.

Προμήθειες - 563702-2020 - TED Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:563702-2020:TEXT:EL...

1 of 4 25/11/2020 10:02 πμ





Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίεςΤμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίεςΤμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίεςΤμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

Αριθμός αναφοράς: 100076

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPVΚωδικός κύριου λεξιλογίου CPVΚωδικός κύριου λεξιλογίου CPVΚωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

15800000 Διάφορα προϊόντα διατροφής

II.1.3) Είδος σύμβασηςΕίδος σύμβασηςΕίδος σύμβασηςΕίδος σύμβασης

Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:Σύντομη περιγραφή:Σύντομη περιγραφή:Σύντομη περιγραφή:

Προμήθεια, αποθήκευση και διανομή τροφίμων στους δικαιούχους της

Κοινωνικής Σύμπραξης τής Π.Ε. Λέσβου.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξίαΕκτιμώμενη συνολική αξίαΕκτιμώμενη συνολική αξίαΕκτιμώμενη συνολική αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 706 430.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματαΠληροφορίες σχετικά με τα τμήματαΠληροφορίες σχετικά με τα τμήματαΠληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσηςΤόπος εκτέλεσηςΤόπος εκτέλεσηςΤόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS: EL411 Λέσβος, Λήμνος

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:Περιγραφή της σύμβασης:Περιγραφή της σύμβασης:Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια τροφίμων, στο πλαίσιο της Πράξης: «Αποκεντρωμένες προμήθειες

τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή

συνοδευτικών μέτρων 2018 - 2019 — Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Λέσβου, No

51», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και

Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους

Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014 - 2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.

690/21.6.2018 του 2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5029533. Η παρούσα

σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής

Βοήθειας προς τους Απόρους – Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους

ωφελουμένους της Πράξης.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσηςΚριτήρια ανάθεσηςΚριτήρια ανάθεσηςΚριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξίαΕκτιμώμενη αξίαΕκτιμώμενη αξίαΕκτιμώμενη αξία

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 706 530.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορώνΔιάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορώνΔιάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορώνΔιάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών

Διάρκεια σε μήνες: 12

Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι

Περιγραφή παρατάσεων:

Όπως προβλέπονται στην αναλυτική μελέτη της προμήθειας αριθ. 27/2020.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορέςΠληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορέςΠληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορέςΠληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές

Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσηςΠληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσηςΠληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσηςΠληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΠληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα

Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι

Ταυτότητα του έργου:

Κωδικός έργου: 2018ΣΕ09380025

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίεςΣυμπληρωματικές πληροφορίεςΣυμπληρωματικές πληροφορίεςΣυμπληρωματικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχήςΠροϋποθέσεις συμμετοχήςΠροϋποθέσεις συμμετοχήςΠροϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένωνΆδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένωνΆδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένωνΆδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων
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Τμήμα IV: ΔιαδικασίαΤμήμα IV: ΔιαδικασίαΤμήμα IV: ΔιαδικασίαΤμήμα IV: Διαδικασία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίεςΤμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίεςΤμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίεςΤμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώοτων απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώοτων απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώοτων απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.2.4).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειαΟικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότηταΤεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

IV.1) ΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφήΠεριγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίαςΕίδος διαδικασίαςΕίδος διαδικασίαςΕίδος διαδικασίας

Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορώνΠληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορώνΠληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορώνΠληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίεςΔιοικητικές πληροφορίεςΔιοικητικές πληροφορίεςΔιοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχήςΠροθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχήςΠροθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχήςΠροθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 23/12/2020

Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολήςΕκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολήςΕκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολήςΕκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής

προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίουςπροσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίουςπροσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίουςπροσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσειςΓλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσειςΓλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσειςΓλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις

συμμετοχής:συμμετοχής:συμμετοχής:συμμετοχής:

Ελληνικά

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορώνΌροι για την αποσφράγιση των προσφορώνΌροι για την αποσφράγιση των προσφορώνΌροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 29/12/2020

Τοπική ώρα: 12:00

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσειςΠληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσειςΠληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσειςΠληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:Συμπληρωματικές πληροφορίες:Συμπληρωματικές πληροφορίες:Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγήςΔιαδικασίες προσφυγήςΔιαδικασίες προσφυγήςΔιαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγήςΦορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγήςΦορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγήςΦορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Ταχ. διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13 - 17

Πόλη: Μυτιλήνη

Ταχ. κωδικός: 811 00

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@mytilene.gr

Τηλέφωνο: +30 2251350565

Φαξ: +30 2251350510

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.mytilene.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησηςΦορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησηςΦορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησηςΦορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών, Άγ. Ιωάννης Ρέντης

Πόλη: Αθήνα

Ταχ. κωδικός: 182 33

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολήΥπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολήΥπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολήΥπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή

προσφυγώνπροσφυγώνπροσφυγώνπροσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Δήμος Μυτιλήνης - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών -

Γραφείο Προμηθειών

Ταχ. διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13 - 17

Πόλη: Μυτιλήνη

Ταχ. κωδικός: 811 00

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: promithies@mytilene.gr

Τηλέφωνο: +30 2251350565

Φαξ: +30 2251350510

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.mytilene.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

19/11/2020
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